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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 3 

HOOFDSTUK 7 

Profetie over Immanuel. 

1-6 Dit hoofdstuk begint met een oorlogsplan vanuit Damascus door de koning Rezin 

van Aram, Syrië. Efraïm werd aangevallen. Hij wilde Jeruzalem bestrijden en 

innemen, maar dat zou niet tot een goed einde te brengen. (2 Kon.16) Dit bericht 

was zeer angstaanjagend voor het koningshuis van David, Juda. De moed zonk hen 

in de schoenen. Achaz offerde een eigen zoon aan afgoden zoals bij de heidenen. 

Jesaja krijgt een opdracht van God. 

Hij dient naar de twintigjarige koning Achaz te gaan met zijn discipelen en te kijken 

naar de watervoorziening voor de stad. In Gods naam bemoedigde Jesaja de koning, 

zodat hij niet diende te angstig te zijn, want de koning van Aram had een grote mond, 

maar weinig spieren! Jesaja bemoedigt hem door te zeggen wees niet bang voor die 

twee minderwaardige leiders van Syrië. Ze vielen toch aan maar velen sneuvelden, 

maar veroverden in die oorlog Jeruzalem niet.  

7 -9 God laat weten dat het niet zou gebeuren. Alles blijft zoals het was, enkel zal 

Efraïm binnen de 65 jaar verpletterd worden, verdwijnt, en de rest komt dan onder 

het beheer van Samaria. Dit indien Efraïm de woorden van de profeet niet wil 

geloven! Jesaja werd als een doemdenker bezien.  

10-16 De koning mocht een teken vragen aan God 

om te bevestigen wat de profeet hem duidelijk 

maakte. Achaz was koppig,  zou zijn eigen zinnen 

en vertrouwen zetten op de militaire hulp van de 

Assyriër, daarom weigerde hij een willekeurig 

teken te vragen.  

Hij zond boden naar Tiglatpileser, koning van 

Assur, en gaf hen goud en zilver mee vanuit de 

tempel! Een belediging voor God. Hij vertrouwde 

op politici en geld. Hij luisterde niet verder naar de 

profeet. Dat teken was een teken om de 

tegenwoordigheid van God met Zijn volk te 

bevestigen. Een teken dat God met u is! 

Targumvertaling: Dat er een wonder zal 

geschieden op de aarde (bodem) of men een 

duidelijk teken mag zien aan de hemel.   

Andere vertalingen: of een teken vanuit het dodenrijk, maar dat zou in strijd zijn met 

Gods geboden.  Waar ongeloof is, kan God nog altijd duidelijke tekenen doen. 

(Exod.4:7-9) 
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God gaf dan zelf een teken! 

14 God is barmhartig met deze ongelovige 

koning Achaz, welke niet wil luisteren naar de 

profeet Jesaja. Dit teken ligt in de toekomst. Een 

teken, een erfgenaam van het huis van David 

zelf zal een toekomstig teken, zijn. Een kind 

zou uit een maagd geboren worden, en zou de 

naam Immanuel krijgen! Immanuel betekent: 

God met ons! Het kind zou (“boter”) melk en 

honing eten, dat was toen het gebruik voor alle 

geboren kinderen. Gods handelen is ondoorgrondelijk, Hij komt de sterveling zelf 

tegemoet! (Rom.11:33) (Dan.2:22) (Job.5:9) 

Er is geen sprake van wie de vader zou zijn van dat bijzonder kind. Een kind zonder 

vader is echt wonderlijk, zelfs bovennatuurlijk. Hier ontmoeten God en mens elkaar 

en werden levendig in het lichaam van deze beschreven maagd. Jezus is het woord 

van God, de Memra, geen schepsel!  Zij die dit niet willen geloven of twijfelen zijn 

antichristen! (2 Joh.7) Zij die de Geest van Christus hebben ontvangen zijn uit God 

geboren! God is met hen!  (1 Joh.4:2) (2 Tim.1:7) (2 Kor.5:17)  

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van 
genade en waarheid. Joh.1:14  

 
Wel dat er tijd zou komen dat hij het kwaadaardige of de zondigheid zal weten te 

overwinnen, en er dan na lange tijd nog een overblijfsel zou zijn van Juda. Immanuel 

is een teken voor een uiteindelijke redding van een overblijfsel van Israël!  

Oordeel kwam er over Juda! 

 

 

 

 

 

 

17-25 Hier vinden wij een beschrijving waarbij Assyrië met enorm grote aantallen 

soldaten het land binnenvalt.  Zij krijgen nu een oorlogstoestand met weinig eten. 

Assyrië zou het land beroven. De welvaart was plots voorbij. De ongelovige koning 

Achaz had blijven vertrouwen op mensen en de leiders van Assyrië-Babel. Het land 

wordt een wildernis, kaalgeschoren, vandaar dat men er ging met pijl en boog voor 

de wilde dieren! Targum: Geen vrees voor distels en doornen, zondigheid zal 

verdwijnen. 
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HOOFDSTUK 8 

ASSYRIE ZAL HET LAND BINNENVALLEN 

1-4 God laat Jesaja een soort uithangbord maken met de vermelding dat de 

Assyriërs spoedig zouden binnenvallen. Iedereen kon het lezen en begrijpen. Jesaja 

neemt daarbij twee getuigen. Buit en roof was gericht tot Israël. Targum: Haast u om 

de prooi te grijpen, en de buit weg te nemen. (Maher-schalal,chaz-Baz.) 

Aram en Samaria zouden ten prooi vallen van de Assyriër. Dit is een profetie welke 

redelijk snel zou worden vervuld, nog voor het zoontje van Jesaja zou kunnen 

spreken.  

Het zoontje van Jesaja werd genoemd in opdracht van God: Maher-schalal, chaz-

Baz.  Jesaja trouwde met een profetes, welke  

onvruchtbaar was. Zo werd het zoontje van Jesaja 

een levende getuige van deze profetie, dat alle 

rijkdom van Damascus en Samaria zouden 

gedragen worden naar de troon van de koning van 

Assur!   

5-10 Hier vinden wij dat ook Juda zal worden 

overvallen en ingenomen door Assur. Juda werd een vazalstaat. Dit was een straf 

van God, omdat ze op hun God niet hadden vertrouwd.  

Het noodzakelijke water van Siloach werd 

geminacht, waarvan het water ontsprong uit de 

berg Sion, en voorzag Jeruzalem van het 

noodzakelijke water.  

“Siloam” betekent: Hebr. “Shalach” wat zenden 

betekent, dus als het ware door God “gezonden” 

water! De blindgeborene ging er zijn geschapen 

ogen uitwassen en kreeg zicht en licht. Dit is een 

noodzaak voor iedere sterveling welke is geboren 

met geestelijke blindheid. (Joh.9:11)  

Vandaag minacht deze wereld van ongerechtigheid, ook Gods gezonden levend 

water, Gods woord, de Bijbel, dat verwerpen brengt enorm veel verdriet! Deze wereld 

heeft een nieuwe visie nodig, maar helaas men spot met de wedergeboren 

christenen. 

Judas vs 18 Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen 
goddeloze begeerten zullen wandelen. 
 

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

Jeremia 2:13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron 
van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken 

bakken, die geen water houden. 
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Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave 

Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben 
en Hij zou u levend water hebben gegeven. 

 
God zou de invasie van Assur niet toelaten alles te vernietigen door een geweldige 

“overstroming” en een einde te maken aan Juda. Assur maakt maar plannen en 

overeenkomsten ze zullen niet baten, want God is met ons!!!  

De vijanden van Israël kunnen vandaag veel plannen maken om Israël te 

vernietigen, ook de V.N. of de NWO, het zal NOOIT doorgaan! Het oude Assur, Iran 

wil vandaag Israël van de kaart vegen! Lukt nooit! Ze zijn blindgeboren!!! De 

geschiedenis heeft het aangetoond, denk aan 1948, toen Israël een staat werd, wat 

niemand had gedacht!  

Jesaja, een hemelburger! 

 

 

 

 

 

 

 

11-23 God waarschuwde Jesaja niet de meerderheid van zijn volk te volgen en het 

land te verlaten. Roep het volk niet op tot opstand. Laat Mij uw vertrouwen zijn, ook 

als ge bang zijt, laat u niet vangen door allerlei strikken of manipulatie welke uw 

volksgenoten proberen! Jesaja bleef vertrouwen in deze gevaarlijke tijd. Velen zullen 

sterven of gevangengenomen worden.  

17-23 Jesaja wist dat God eerst zijn aangezicht zou verbergen voor het 

tienstammenrijk, Israël. Dit is een afwachtende houding. Dat bracht veel verdriet bij 

Jesaja. Er zal bescherming zijn voor allen die luisteren naar Jesaja. (Prediker 1:18)  

8:17 Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het 
huis van Jakob; op Hem zal ik hopen. HSV 
 
Onder dit verbergen dienen wij te begrijpen dat God niet meer tot hen zou spreken in 

het hun gekend Hebreeuws.  

Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde 
tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Jes. 28:11  
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Jesaja waarschuwt voor misleiding van spiritisme, paganisme en sjamanisme 

heidense praktijken, als de satan aanbidders vandaag, met kinderoffers, om geesten 

van doden op te roepen enz. zo leert hij. De doden weten toch niets! (Pred.9:5) Zij 

zullen het volk onderdrukken. Wie deze dingen praktiseert zullen door de honger in 

woede en opstand ontsteken, God en koning vervloeken. Ze zullen extreem angstig 

en onwetend worden!  Aanleiding tot zelfmoord zal sterk aanwezig zijn onder het volk 

en toenemen. Het lijkt de benauwdheid van Juda! Doch God zal in de toekomst, een 

weg maken als door de Rode zee!  

HOOFDSTUK 9 

1-6   Hier vinden wij een bekende profetie, waarbij het volk, Juda, in de verre 

toekomst een groot licht zal zien. Duisternis: Velen leven nu in onwetendheid en 

ellende. Ze leven nog als in het land Egypte, in de schaduw des doods!  Daar waren 

ze slaven, zonder inzicht wat hun God zou doen na de invasie van Assur. Bij de inval 

van Tiglatpileser was het ergste voor Galilea.  

Dat groot licht is Jezus, Hij kwam 700 j later tijdens de Romeinse bezetting. Hij 

predikte zeer veel precies in Galilea! (Math.4:16)  

Johannes 12:46 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat eenieder, die 
in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 

Vers 2 in andere vertalingen: Gij hebt het volk vermenigvuldigd, maar zijn vreugde 

niet groot gemaakt; 

Het werd vermenigvuldigd, door de belofte aan Abraham, zo werd zijn geestelijk zaad 

toegevoegd aan het vleselijke, heidenen werden toegevoegd aan de Joden door 

geloof in Christus. Hier dienen wij dit profetisch vers voor de toekomst te lezen.  

Johannes 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet 

van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen 

naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, 

één herder. 

Er zal later een zeer grote blijdschap zijn, bij de 

wederkomst van Jezus. De profeet wijst naar de grote 

overwinning op Midjansdag, waarbij het juk en verdrukking 

werd verbroken. De dag van hun grote overwinning op de 

Midiannieten, waarbij God Gideon gebruikte. (Richt.7) 

Dat werd als een feestdag. Dan zal er geen oorlog meer 

worden gevoerd. (4)  Waarom? 

 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Jesaja 9:6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de 
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met 
recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der 
heerscharen zal dit doen. 
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Hier vinden wij een gedeelte welke is vervuld, Jezus werd geboren, Jesaja 

profeteerde en noemde Hem een sterke God of de machtige God!  Een vredevorst, 

waar Hij zal over alles regeren duizend jaar in Zijn koninkrijk op aarde. Waar wolf en 

lam in vrede samen zijn, een perfecte eeuwige vrede. (3) Stok en staf betekent: 

Jesaja 22:22 En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder 
leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent. 

Dan pas zal het echte “nieuwe normaal” zijn aangebroken!  Voor christenen zal het 

nieuwe normaal komen als jezus regeert vanuit Jeruzalem. Vers 6 dient nog te 

worden vervuld, na de grote zevenjarige verdrukking onder het regime van de 

antichrist.  Jezus deed eens de oproep tot Zijn volk, en ieder mens, om Zijn zacht juk 

op te nemen! (Mat.11:30) 

De uitgestrekte hand van God 

 

 

 

 

 

 

 

7-20 Efraïm en Samaria reageren opstandig en hoogmoedig, in plaats van zich te 

vernederen tegenover hun God. Ze denken wij zijn wijs en weten wel beter!  

Targumvertaling: (11) Daarom zal de haat van Rezin tegen hem sterk maken en zal 

zijn tegenstanders aanwakkeren. 

Resultaat: God beïnvloed hun vijanden in hun denken. Ook wat vandaag gebeurt, 

God verandert niet, Hij kan een strenge Vader zijn.  

Het volk bekeert zich niet en wij lezen geen enkele wending of gebed tot God. Ze 

zoeken Gods wil niet meer, helemaal afgevallen; zoals Europa vandaag!  

Indien zij, Gods volk gehoorzaam zijn, dan…anders vloek! Zoals Corona! 

(Deut.28:21)  

Deu 28:13  En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult 

alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des 

HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;  

God snijdt kop en staart af, (een spreekwoordelijke uitdrukking) ) van president en 

alle aanzienlijken, tot de machteloze gewone burger. De vele valse profeten zijn de 

staart!  Volksleiders als verleiders, volksbedriegers met hun partijvolgers en 

slachtoffers tot gevolg, ze blijven onder Gods toorn.  
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(15) Targumvertaling “en de schrijver die leugens leert, hij is de zwakke. De 

geschiedenis herhaalt zich: Vandaag is het niet alleen de schrijvers van de pers, 

politici en de ganse wereldwijde media helpen en volgen de machtige 

volksbedriegers, globalisten met propaganda! (NWO) Propaganda is het overtuigen 

van het publiek over een denkpiste of een plan. Goddeloosheid en afgoderij 

ontwikkelt zich sterk. Valse profeten misleiden het volk, zoals ook vandaag de 

Babelse valse profeet, welke de aangenomen kinderen Gods zal vervolgen.  

9:17 Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert doornen en distels, steekt het 
struikgewas in het woud aan, en ze gaan op in een wolk van rook. 9:18 Door de 
verbolgenheid van de HEERE van de legermachten zal het land zwartgeblakerd 
worden en het volk zal als voedsel worden voor het vuur. De een zal de ander 
niet sparen. (HSV)  
 
 

 

 

 

 

 

18 Het volk wordt tot een prooi van vuur! Dit vers werd gebruikt om duidelijk te 

maken hoe het goddeloze volk zou of zal omkomen. Vroeger kon men dat geestelijk 

opvatten, vandaag kan men die tekst letterlijk begrijpen, want de hedendaagse 

nucleaire wapens kunnen al de goddelozen verteren door vuur. Wij kunnen denken 

aan een kosteloze crematie als straf!   (Mal.4:1) (Obad.18) Hongersnood zal er plots 

komen. De ene mens zal de andere niet meer helpen, integendeel. Targum: “zal een 

einde maken aan een groot leger” 20 Dan zien wij dat Manasse en Efraïm samen 

zullen spannen tegen Juda. Dit wijst op een verdeeldheid tussen de stammen. Toch 

blijven ze onder Gods toorn! Waar zijn deze twee stammen vandaag te vinden?  
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